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As recognized, adventure as without difficulty as experience more or less lesson, amusement, as without difficulty as understanding can be
gotten by just checking out a book Private Pilot Manual Jeppesen Torrent Oral Bore then it is not directly done, you could acknowledge even
more going on for this life, approximately the world.
We give you this proper as competently as easy artifice to acquire those all. We have the funds for Private Pilot Manual Jeppesen Torrent
Oral Bore and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this Private Pilot Manual
Jeppesen Torrent Oral Bore that can be your partner.
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Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws: ze heeft een vaste maar saaie relatie en een baan die haar geen
voldoening meer geeft. Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente ontdekking dat hun moeder, de beroemde filmster Jillian
Croft, nooit zelf kinderen heeft kunnen krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor architect Eve: ze mag op Washington Island aan
de slag met een grote klus, een welkome afwisseling van haar ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in haar werk te kunnen verliezen, maar
ontdekt al snel onverwachte en gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere gevolgen hebben dan ze ooit had kunnen voorzien. De waarheid
kan haar familie breken of haar hart openen...
Fake news in oorlogstijd Bruno Yammine 2021-03-30 Grensverleggende analyse van Duitse propaganda in België in de beginfase van WOI Tijdens
de Eerste Wereldoorlog probeerde de Duitse bezetter België intern te splijten. Dat gebeurde door het voeren van een Flamenpolitik, een
beleid dat erop gericht was de Vlamingen of in elk geval de Vlaamse beweging in het harnas te jagen tegen België. Dat lukte, want een klein
deel Vlaamsgezinden, de zogenaamde activisten, collaboreerde inderdaad. Vanaf de nazomer van 1914 zou Berlijn in het bezette land de Vlaamse
beweging onophoudelijk bestoken met een grootscheepse mediacampagne. De Duitse diensten, gesteund door hun Oostenrijkse bondgenoten, maakten
daarbij vooral gebruik van vlugschriften en de geschreven pers, niet alleen in België maar ook in het neutrale Nederland. In de zomer van
1915 was het activisme een feit: een anti-Belgisch Vlaams-nationalisme, waarvan de gevolgen tot op heden voelbaar zijn, had het daglicht
gezien. De propaganda die eraan ten grondslag lag was zó vernuftig en ingenieus dat ze niet alleen tijdgenoten overtuigde, maar zelfs meer
dan een eeuw later nog steeds historici misleidt. Het is een mooi staaltje van “fake news” avant la lettre.
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-07-26 “DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes:
intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en opbloeiende relaties vol met gebroken harten, bedrog en verraad. Het houdt je uren
bezig en is voor alle leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van alle fantasie lezers.” —Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (regarding A Quest of Heroes) DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17) is de finale van de bestseller serie DE TOVENAARSRING, die met
EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1)! In DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn grootste en laatste uitdaging, terwijl hij verder het Land
van Bloed ingaat in zijn poging om Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit had gedacht en Thor beseft
zich al snel dat hij een leger van duisternis voor zich heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren. Wanneer hij hoort over een heilig
voorwerp dat hem de macht kan geven die hij nodig heeft – een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een laatste queeste
aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het lot van de Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de Koning
van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en ontmoet de sekteleider om erachter te komen welk geheim hij verborgen houdt. De onthulling brengt
haar naar Argon en uiteindelijk naar de meester van Argon – waar ze het grootste geheim te weten komt. Eén die het lot van haar mensen kan
veranderen. Wanneer de Bergrug door het Keizerrijk wordt ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door het grootste leger die
men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een laatste, massale uittocht te leiden. De Legioen
broeders van Thor zien onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl Engel door haar melaatsheid stervende is. Darius vecht voor zijn leven
naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet
uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en Alistair bereiken Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste voor
Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de uiteindelijk een
beslissing moet nemen om de man te worden die hij zijn wil. Volusia is omsingeld door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze moet
zichzelf als godin op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de macht heeft om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te
heersen. Terwijl Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om zichzelf op te offeren. Terwijl goed en kwaad in
onbalans zijn, zal één laatste epische veldslag – de grootste veldslag van allemaal – de uitkomst voor de Ring voor altijd beslissen. Met
zijn geraffineerde wereld-opbouw en karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN STRIJD een episch verhaal van vrienden en geliefden, van rivalen en
minnaars, van ridders en draken, van intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten, van verraad, ambitie en
oplichterij. Het is een verhaal van eer en heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die ons in een wereld brengt die we
nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de langste van alle boeken in de serie, 93.000
woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide en stelling intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)
De shockdoctrine Naomi Klein 2013-06-27 Nog voor de huidige crisis blies Naomi Klein de mythe op dat de ‘vrije markt’ voor ‘vrije mensen’
zorgt. Klein onthult de gedachten, het geldspoor en de werkelijke macht achter de meest aangrijpende crises en oorlogen van de afgelopen
veertig jaar. Op deze manier laat zij zien dat onze wereldmarkt wordt gedomineerd door een ideologie waarin radicale beleidsveranderingen
bewust worden ingevoerd in de nasleep van een schok: de shockdoctrine.
Moord in het vliegtuig Agatha Christie 2015-03-25 Als Poirot vanuit Frankrijk terugvliegt naar Engeland wordt er praktisch onder zijn neus
een vrouw vermoord. Het is duidelijk dat een van de mensen in het vliegtuig de dader moet zijn. Maar wie? Poirot heeft twee belangrijke
aanwijzingen: het moordwapen – een pijltje met een Zuid-Amerikaans gif – en het ‘beroep’ van de vermoorde vrouw. De dode madame Giselle
blijkt namelijk haar geld verdiend te hebben met chantage.
De verloren waarheid Jennifer Haigh 2011-06-17 Sheila, Art en Mike groeiden op in een grote Iers-Amerikaanse familie in een buitenwijk van
Boston. Hun vader is niet gelovig, maar hun moeder is een typisch Ierse katholiek die haar kinderen heeft opgevoed met de gedachte dat
familiegeheimen vooral verborgen moeten blijven en dat je over een groot aantal zaken maar beter niet kunt praten. Wanneer Art - de oudste
broer, moeders oogappel en de geliefde pastoor van een grote parochie - een paar dagen voor Pasen zijn telefoon niet meer opneemt en niet
reageert op berichten, wordt Sheila bezorgd.
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google
Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we
staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en
Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te
verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen
voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
Nee is niet genoeg Naomi Klein 2017-09-21 Hoe extreem Trump ook is, hij is een logisch voortvloeisel uit de meest kwalijke trends van de
voorbije vijf decennia. Dat is wat Naomi Klein betoogt in Nee is niet genoeg. Ze laat zien welke kwaadaardige krachten schuilen achter
Trumps opkomst, en poneert een activerende visie die een massabeweging in staat stelt in te gaan tegen opkomend militarisme, racisme en een
toenemende privatisering van de overheid, zowel in de Verenigde Staten als in de rest van de wereld.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller.
Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar
het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger
willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd
wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of
hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton.
Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Furie van Rome Robert Fabbri 2016-03-17 Nieuw deel in de bestseller-serie Vespasianus Het jaar 58 na Christus: in Rome heerst chaos. Keizer
Nero heeft zich omringd met handlangers en trekt ’s nachts plunderend door de straten, dood en verderf zaaiend. Intussen heeft Nero’s
extravagantie nieuwe hoogten bereikt. Zijn astronomische uitgaven zetten de noodlijdende provincies zwaar onder druk. Kan Nero zich
terugtrekken uit Britannia en welke prijs zal dat hebben voor het keizerrijk? Terwijl de bankiers van het keizerrijk in paniek hun

uitstaande bedragen proberen te innen, wordt Vespasianus naar Londinium gestuurd op een geheime missie. Hij raakt tegen zijn wil betrokken
bij de wrede opstand van Boudicca, een vrouwelijke krijger die uitzonderlijk dapper is. Als de rebellie aan steun wint, moet Vespasianus
vechten om de vijanden van Rome het hoofd te bieden en zijn taak te volbrengen voordat Britannia in vlammen opgaat.
Het Beiroet Protocol Joel C. Rosenberg 2021-06-01 Een ijzersterk complotverhaal boordevol actuele politieke thema’s . ‘Het Beiroet
Protocol’ van Joel C. Rosenberg is het bloedstollende vierde deel in de Marcus Ryker-serie. De minister van Buitenlandse Zaken is onderweg
voor de ondertekening van een vredesverdrag tussen Israël en de Saoedi’s. Maar als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de
voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er een ware nachtmerrie. Amerikaanse en Israëlische troepen verzamelen zich om de gijzelaars te
vinden en terug te halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de klok is... Moet hij wachten tot hij gered wordt of proberen te
ontsnappen – en hoe?
Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben Carter Barsetti. De zoon van Cane Barsetti. Ik heb mijn fortuin verdiend in de autoindustrie. Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven om met volle teugen te genieten van het leven. Mijn vader hoopte dat ik me zou vestigen
in Toscane en het wijnbedrijf van mijn familie zou overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet dat er van me wordt verwacht dat
ik uit de buurt blijf van de Underground. Ik heb het mijn vader beloofd. Maar dan krijg ik een aanbod dat ik niet kan weigeren. Een man
biedt me honderd miljoen dollar om zijn dochter te kopen van de Underground. Maar nadat ik haar heb gekocht en haar mee naar huis heb
genomen, zegt ze dat het allemaal gespeeld is. Ze werd expres gevangen genomen om de wreedste man die ze ooit had gekend te ontvluchten. En
nu moet ik beslissen of ik haar terug ga geven.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John
Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt
hij de leiding over een piepklein politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse
mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt
van een onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns
halfbroer…
Een samenzwering van idioten John Kennedy Toole 2011-03-15 Heruitgave van een van de mooiste boeken aller tijden, in 1981 bekroond met de
Pulitzer Prize. Een schitterende hommage aan New Orleans, dat het verhaal vertelt van de dertigjarige Ignatius J. Reilly: de onvergetelijke,
zwaarlijvige, aartsluie, boerende, zijn omgeving terroriserende, Don Quichot-achtige hoofdpersoon. Na een weinig glorieuze carrière als
hotdogverkoper, die mislukt omdat hij vooral zichzelf van consumpties voorziet, gaat hij ervandoor met Myrna, de 'luidruchtige, beledigende
jongedame uit de Bronx'.
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar
grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond. Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze
begint vol goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele
malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager,
tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was
het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep
was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met
Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan
een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over
de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de
moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Inside Wikileaks Daniel Domscheit-Berg 2011-02-11 De onthullingen van WikiLeaks houden de wereld in spanning. Maar wie steekt er achter de
organisatie, die de invloedrijken angst inboezemt en het Pentagon een 120 man sterke Task Force bijeen liet roepen? Hoe ziet het eruit in
het zenuwcentrum van WikiLeaks en welke explosieve documenten liggen er nog in de la? Daniel Domscheit-Berg neemt ons mee naar het hart van
WikiLeaks. Hij heeft het onderzoeksplatform sinds 2007 schouder aan schouder met Julian Assange opgebouwd. Deze jonge Duitser is wereldwijd
bekend als de man die naast de ondoorzichtige en in toenemende mate omstreden oprichter het beste inzicht in het klokkenluidersproject
WikiLeaks heeft. Sinds Domscheit-Berg en andere deelgenoten zich in de herfst van 2010 uit het project terugtrokken, is Julian Assange
alleenheerser over dit machtige instrument. Inside WikiLeaks is een boeiend geschreven onderzoeksverslag vol onbekende feiten. Het vertelt
het verhaal van WikiLeaks zoals nog niemand het gehoord heeft: van binnenuit.
In spiegelbeeld Emma Darcy 2014-07-01 Onderweg naar Zwitserland, waar Kristy hoopt nog enkele familieleden te vinden, brengt ze een nachtje
door in Parijs. In het hotel wordt ze tot haar verbazing doorgestuurd naar de mooiste suite - met een tussendeur naar de aangrenzende kamer.
Daarachter, ontdekt ze, staat een woeste, zeer aantrekkelijke Fransman die haar beschuldigend toeroept dat ze hem in de steek heeft gelaten!
De slinger van Foucault Umberto Eco 2012-07-06 Drie redacteuren van een uitgeverij in Milaan raken door manuscripten die zij onder ogen
krijgen onafwendbaar verstrikt in de gedachte dat er iets onvoorstelbaars gaande is op deze wereld. In een tijd waarin de ratio en de
automatisering hun triomfen vieren, beginnen zij verbanden te leggen tussen tempeliers, partizanenstrijd, Braziliaanse umbanda's,
Rozenkruisers, computers, vrijmetselaars, stripfiguren en kabbala. Ze komen tot de ontdekking dat werkelijk alles met elkaar samenhangt. Het
lijkt een spel, totdat de eerste dode valt... Als het vermoeden rijst dat occulte machten al eeuwenlang alles in het werk stellen om hun
Plan ten uitvoer te brengen, wordt het spel tot een beklemmende werkelijkheid. Opgejaagd door het huiveringwekkende besef dat de
geschiedenis slechts een complot, een samenzwering van mysterieuze krachten is, worden ze steeds verder meegesleurd in hun tocht langs de
afgrond van de werkelijkheid. Umberto Eco werd in 1932 in Alessandria (Piemonte) geboren. Hij is hoogleraar semiotiek aan de universiteit
van Bologna en een van de grootste schrijvers van onze tijd. Eco is beroemd geworden door zijn grote romans De naam van de roos, De slinger
van Foucault, Het eiland van de vorige dag, Baudolino en De mysterieuze vlam van koningin Loana. 'Het komt maar weinig voor dat men in
slechts enkele dagen een intieme relatie opbouwt met een roman (...). Maar men kan ook verliefd worden op een boek, bij donderslag dus en
heldere hemel, zoals het hoort.' Herman Pleij, Haagse Post 'Ik ken weinig boeken die mij op zo veel verschillende punten hebben geraakt. De
slinger van Foucault is een filosofisch bouwwerk, een boek over boeken, over taal en geschiedenis, het is een zeer fijnzinnige
psychologische roman met soms verbazingwekkend frivole erotische passages, daarbij vaak ook nog heel humoristisch en spannend.' Henk
Pröpper, NRC Handelsblad
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief.
Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat
hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt
iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er
iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok
is begonnen.
Het testament Eric Van Lustbader 2010-01-01 Eeuwenlang heeft een clandestien genootschap geheimen bewaard die de wereld kunnen veranderen.
Nu is de veiligheid van die geheimen afhankelijk van één man... en een vrouw die hij nauwelijks kent... Braverman Shaw – ‘Bravo’ voor zijn
vrienden – heeft altijd geweten dat zijn vader geheimen had. Pas wanneer Dexter Shaw bij een mysterieuze explosie om het leven komt, ontdekt
Bravo dat zijn vader een vooraanstaand lid was van een sekte die gesticht was door de volgelingen van Franciscus van Assisi en die al eeuwen
geleden zou zijn ontbonden. Al meer dan achthonderd jaar bewaakt de orde een verloren gewaand testament uit het begin van onze jaartelling
dat het christendom tot wankelen kan brengen. Dexter Shaw was de laatste bewaarder van het testament en Bravo is zijn uitverkoren opvolger.
Nu moet Bravo, cryptoanalist en kenner van de Middeleeuwen, de duistere aanwijzingen van zijn vader volgen om het verborgen testament te
vinden. Hij wordt geholpen door Jenny Logan, een gedreven jonge vrouw die door de orde is aangesteld om Bravo te beschermen. Maar hij
ontdekt al gauw dat hij niemand kan vertrouwen. Zelfs Jenny niet... strongDe pers over Eric Van Lustbader: ‘Als erfgenaam van de overleden
geestelijk vader van Bourne, de succesvolle thrillerschrijver Robert Ludlum, weet Eric Van Lustbader in Het Bourne Testament de sfeer uit de
bestsellers van zijn vroegere vriend uitstekend te treffen.’ – De Telegraaf ‘**** – De vader-zoonrelatie is verbluffend sterk opgetekend.
Maar vooral de gevechten beschrijft Lustbader zo beeldend dat ze de term high definition verdienen.’ – Veronica Magazine ‘Een waardige
opvolger van de boeken van Ludlum.’ – Crimezone.nl
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met Riley
Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees
worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de

plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard
van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley
Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst afwijzend.
Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze
begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver om haar
nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees, van gebroken
gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige
psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van de geest
van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een
duistere psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw
personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
De weg Cormac McCarthy 2015-10-28 ‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy is dat hij veel dreiging tussen de regels door laat
voelen [...]. Boven alles heeft De weg een geweldige stijl, pakkende personages en genoeg materiaal om een avond lang over te praten.’ –
Ionica Smeets in de Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het land is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse
Amerikaanse landschap. In deze met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het zuiden. Het enige wat hen rest is te overleven in
de snijdende kou, zonder elkaar te verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De weg is een bespiegeling over de dunne scheidslijn tussen
beschaving en woestenij, en over de alomvattende en soms beangstigende liefde die een kind voor zijn ouders voelt. Een ijzingwekkend
meesterwerk.
Gebonden (Gevangen: Boek 2) Anna Zaires 2019-03-12 Mijn nieuwe gevangene is een gekmakende combinatie van volgzaam maar opstandig,
kwetsbaar en toch sterk. Ik moet achter haar geheimen zien te komen, maar dat zou alles kunnen ruïneren. Mijn obsessie zou ons allebei te
gronde kunnen richten.
Het ABC Mysterie Agatha Christie 2014-09-16 Een klassieke Christie met een premisse die prachtig is in haar eenvoud.' The Guardian Door een
drietal moorden in korte tijd is het hele land in paniek. De dader lijkt zich van A tot Z door het alfabet heen te werken. A is voor mevrouw
Asher in Andover, B is voor Betty Barnard in Bexhill, C is voor Carmichael Clarke in Churston. Wie is het volgende slachtoffer en waar zal
de moord plaatsvinden? Het zelfvertrouwen van de moordenaar kent geen grenzen, maar het opzettelijk achterlaten van aanwijzingen om
detective Hercule Poirot te tarten zal zijn eerste en fatale fout blijken...
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière
van voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit
keer, wil ze een documentaire opnemen over het pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners
moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk)
ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de
les houdt, kan hij River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan
ooit, de cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk
er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar
komt, moet Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem
is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht
hilarisch personage: een smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de
thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een winderige week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in
hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij
zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven,
heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en
het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont.
Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is
van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween...
Verlichting Door Het Pad Van Kundalini Tara Springett 2017-04-20 Dit boek is voor iedereen geschreven die meer wil weten over het
mysterieuze fenomeen van kundalini en het wil gebruiken om het allerhoogste van de menselijke ontwikkeling te bereiken - verlichting. Dit
boek is ook geschreven voor al diegenen die door een onvrijwillig kundalini-ontwaken gaan en hulp zoeken om hun symptomen te verzachten en
het beste van deze gebeurtenis te maken. Je zult leren: Hoe we veranderen door het ontwaken van de kundalini, hoe de kundalini veilig en
langzaam te wekken, hoe eventuele symptomen te boven te komen, hoe de kundalini voor verlichting te gebruiken. Tara Springett M.A. zit bijna
30 jaar in haar eigen kundalini-proces. Zij is een gekwalificeerd boeddhistisch lerares en een gekwalificeerd psychotherapeute sinds 1990.
Tara helpt sinds 2011 clinten uit de hele wereld om met succes de symptomen te overwinnen. Tara is de auteur van Soulmate Relationships,
The Five-Minute Miracle en Advanced Manifesting, welke in meerdere talen zijn vertaald. www.taraspringett.com
Matterhorn Karl Marlantes 2011-10-09 ‘Fenomenale debuutroman. Een van de eerlijkste en indrukwekkendste romans die over de Vietnamoorlog
zijn geschreven. En misschien zelfs over oorlog in het algemeen.’ ***** Het Parool ‘Een literair meesterwerk.’ Trouw Vietnam, 1969. Tweede
luitenant Waino Mellas is eenentwintig jaar en net aangekomen op Matterhorn: een Amerikaanse vesting diep in de Vietnamese jungle. Vlak na
zijn aankomst krijgt zijn eenheid het bevel in vijandig gebied op zoek te gaan naar een Noord-Vietnamese legerunit. Mellas en zijn mannen
zullen ziekte, honger, bloedzuigers, tijgers en een vrijwel onzichtbare vijand moeten trotseren, maar het zijn de raciale spanningen en de
valse loyaliteiten die hen ten val dreigen te brengen. Matterhorn is niet alleen een rauw verslag over de waanzin van de oorlog maar tevens
een krachtig en universeel verhaal over moed, vriendschap en opoffering. In de pers ‘Een rauw verslag vanuit de waanzinnige oorlogsjungle.’
VPRO Gids ‘Een oorlogsroman in zijn meest pure vorm.’ ***** de Volkskrant ‘Intens en authentiek. Het boek is, zoals oorlog zelf, repetitief
en bij vlagen gruwelijk.’ NRC Handelsblad
Het verhaal van onze voorouder Richard Dawkins 2017-10-24 Richard Dawkins en Yan Wong nemen ons mee op een opwindende, omgekeerde reis door
vier miljard jaar evolutie, van de hedendaagse mens terug naar de microbiële oorsprong van het leven. Naast mensen komen we onderweg ook
dieren, planten en bacteriën tegen, ieder met een eigen verhaal. Vrijwel elke pagina in deze nieuwe uitgave is aangepast op basis van de
resultaten van recente onderzoeken. Zo leidden nieuwe ontwikkelingen in DNA-onderzoek tot aanzienlijke herzieningen van de verhalen van
onder andere de mitochondriale Eva, de bonobo, de olifantsvogel en de longvis. Het resultaat is een volledig bijgewerkte editie van een van
de meest originele verslagen van de evolutie ooit geschreven.
Kus de bruid Abby Gaines 2016-09-01 Het meedoen aan een realityshow is niet het slimste wat ze had kunnen bedenken! Maar ze móét nu toch
echt trouwen. Dus geeft Casey zich op voor Kiss the Bride, een show waarin nietsvermoedende mannen voor het blok worden gezet. Een
wanhoopsdaad om haar vader en zuster te ontvluchten, die steeds meer een claim op haar leggen. Casey is nu eenmaal een doetje dat geen nee
kan zeggen. Haar verloofde Joe kan dat echter wél, voor de televisiecamera's van Carmichael Broadcasting. Gelukkig is daar Adam Carmichael
himself om Casey te redden, dat wil zeggen om de show te redden - én zijn eigen zaakjes, naar later blijkt. Een schijnhuwelijk tussen een
onverbeterlijke romantica en een cynische realist. Gelukkig is het niet voor eeuwig...
Zomer in New York Chantal van Gastel 2013-06-24 Lucy is de laatste single op aarde! De zomer staat voor de deur en al haar vrienden hebben
plannen waarin zij niet voorkomt. Geen wonder dat ze in een dip belandt nadat ze de bruiloft van haar vriendin tot in de puntjes heeft
georganiseerd. Gelukkig is er champagne... én Facebook, waardoor ze midden in de nacht haar hart kan luchten bij haar oude vriend Kasper,
die een flitsend leven leidt in New York. En het mooiste is dat hij haar uitnodigt om haar vakantie bij hem en zijn vriendin door te
brengen. Er staat Lucy een zomer te wachten die ze niet snel zal vergeten. Ze wordt halsoverkop verliefd óp en ín the city that never
sleeps. Maar of die liefde nu wederzijds is?
Awkward Ty Tashiro 2018-03-06 Spinazie tussen je tanden bij een formele lunch, een zoen die op een mond belandt, over iemand praten terwijl
hij achter je staat of een glas wijn omgooien tijdens een date – ongemakkelijke momenten kennen we allemaal. Bij twintig procent van de
mensen wijkt het gedrag echter vaak af van de sociale norm omdat ze sociale signalen niet oppikken en de vaardigheden die nodig zijn voor
soepel verlopende sociale contacten niet onder de knie krijgen. Zij lijden aan chronische awkwardness, sociale onhandigheid. Ty Tashiro
beschrijft hoe je dankzij de eigenschappen die je sociaal onhandig maken juist buitengewone prestaties kunt leveren – mensen met awkwardness
zijn vaak bijzonder getalenteerd.
De kustmoorden J.D. Barker 2021-03-30 Het begin van een bloedstollende nieuwe serie door thrillerlegende James Patterson en
bestsellerauteur J.D. Barker Al sinds hun traumatische kindertijd vertrouwen Michael en Megan Fitzgerald alleen elkaar. Ze moeten wel, na
alles wat hun ouders hun hebben aangedaan. Als Michael thuiskomt en het lijk van een onbekende vrouw in zijn badkuip vindt, belt hij direct
de politie. Maar als die even later op de stoep staat, hebben ze bewijs dat Michael het slachtoffer kende. Waarom kan Michael zich daar
niets van herinneren? Het mag duidelijk zijn dat iemand een gruwelijk spel met hem speelt. Terwijl Michael wordt afgevoerd naar het
politiebureau, zet Megan alles op alles om haar broer vrij te krijgen. Als het dodental oploopt en de moorden steeds meer herinneringen aan

hun kindertijd oproepen, begint zelfs zij te twijfelen. Hoe goed kent ze haar broer echt? Pers en boekverkopers ‘Heeft alles wat het
seriemoordenaarsgenre nodig heeft: een race tegen de klok en spanning tot het eind.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘Dit boek blaast je
omver, een van de beste die ik tot nu toe gelezen heb.’ Clemens Gommers, Broese Boekverkopers, Utrecht ‘Voor liefhebbers van zeer spannende
boeken is Barker een nieuwe ontdekking! Een pageturner van begin tot eind.’ Janna Navis, Boekhandel Dominicanen, Maastricht
Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en Beatrice zijn ondertussen al drie maanden uit elkaar. Wat gebeurt er wanneer Beatrice
plots vol berouw bij hem op de stoep staat en zich schuldig voelt? Zal Conrad haar vergeven, zoals hij altijd al heeft gedaan? Of is dit het
einde? Roland en Heath leren elkaar op een nieuwe manier kennen, en net wanneer alles heel goed gaat, komt Conrad naar het appartement om
Roland mee uit te vragen. Zal Roland zijn relatie met Heath geheim blijven houden? Of is het nu genoeg geweest? Trinity weigert met haar
vader te praten, en ondanks Slade's pogingen om hen weer bij elkaar te brengen, blijft ze boos op Mike. Ze beweert dat ze hem nooit meer wil
zien, ontwijkt hem en plant een goedkope bruiloft met Slade. Zal ze toch nog van gedachten veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt, omdat
zijn terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn heeft opgeleverd. Ze heeft nooit de kans gekregen om hem te vertellen hoe erg hij haar
heeft gekwetst, en nu kan ze alleen nog maar denken aan het liefdesverdriet dat hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken om dat
vertrouwen te herstellen? Zelfs al is het gewoon voor een vriendschap?
Een goede raad J.K. Rowling 2012-10-17 Wanneer Barry Fairbrother onverwacht sterft, zijn de bewoners van Pagford geschokt. Pagford is
ogenschijnlijk een idyllisch Engels plattelandsdorp, met een charmant marktplein en een oude abdij, maar achter die fraaie façade gaan grote
conflicten schuil. Tussen rijk en arm, tieners en hun ouders, vrouwen en hun echtgenoten, leraren en hun leerlingen... In Pagford is niets
wat het lijkt. De lege stoel die Barry achterlaat in de gemeenteraad is de aanleiding tot de grootste strijd die het dorp ooit heeft gekend.
Wie zal zegevieren in deze verkiezingen vol opportunisme, valsheid en schokkende onthullingen?
Zeven dagen in de zomer Marcia Willett 2018-03-06 De prachtige kust van Devon als de perfecte achtergrond: een voorschotje op de
zomervakantie! Liv, de jonge moeder van een wel zeer levendige tweeling, kijkt ernaar uit om de zomer door te brengen in de Beach Hut, een
huis aan de kust van Devon. Maar als haar man Matt zegt dat hij het te druk heeft met zijn werk om mee te gaan, raakt de glans er toch een
beetje vanaf. Baz, de eigenaar van de Beach Hut, vindt het altijd heerlijk om zijn familie om zich heen te hebben, maar de komst van een
onverwachte gast gooit roet in het eten. Sofia zoekt ook haar toevlucht in het strandhuis, en voelt zich meteen tot Baz aangetrokken, maar
kan haar gewonde hart dat wel aan na haar vorige desastreuze relatie? Het leven in het normaal zo rustige en vredige huis aan zee wordt
steeds ingewikkelder als de zonnige dagen van het heden worden overschaduwd door geheimen uit het verleden. Luiden alle onverwachte
gebeurtenissen een nieuwe toekomst in of blijft iedereen hangen in de pijn van vandaag? De pers over de boeken van Marcia Willett ‘Een goed
uitgewerkte familiegeschiedenis, mooie natuurbeschrijvingen en sfeerbeelden maken het geheel zoals we van de veelgelezen auteur gewend
zijn.’ NBD Biblion ‘Met Willetts veelzijdige, liefdevolle romans waan je je in een andere wereld.’ Mustreads.nl ‘Echt een heerlijk boek.
Boeiend, ontroerend en volkomen feelgood.’ Daily Mail ‘Willetts romantische en betoverende boeken garanderen altijd een heerlijke
leeservaring.’ Lancashire Evening Post ‘Het perfecte leesvoer!’ Western Morning News
Boezem Edna van Duyn 1999-01-01 Born in 1934, Dutch conceptual artist Marinus Boezem is considered responsible for changing the direction
of the visual arts in the Sixties. Over the course of four decades Boezem's ouvre has developed from groundbreaking concepts through
sculpture, installation pieces and site-specific commissioned works. This illustrated catalogue raisonne brings together Boezem's complete
work, in chronological order and accompanied by an informative text.
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en
heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor
zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze
gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel
op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als
het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op
haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te
dromen.’ Flair
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